
ROZPORZĄDZENIE nr 1/2006 
 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
  

z dnia 21 lutego 2006 r. 
 

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” 
z rzeki Raduni, gmina Kolbudy, woj. pomorskie. 

 
 

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne ( Dz. U. 2005,  
Nr 239, poz. 2019 z  późn. zm.),  zarządza się co następuje: 

 
§ 1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn”  składającą 

się z: 
1) terenu ochrony bezpośredniej ujęcia „Straszyn”; 
2) terenu ochrony pośredniej ujęcia „Straszyn”. 
 

2. Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” obejmuje 
obiekty ujęcia wody w granicach wygrodzonych działek: nr ewid. 266/5, 44/3, 534/1 (stacja 
uzdatniania, pompownia I stopnia, hala sit) oraz część Zbiornika Straszyn wokół czerpni, 
zawartą pomiędzy zaporą ziemną elektrowni „Straszyn” a linią równoległą do tej zapory 
poprowadzoną w odległości 135m od niej. 
 

3. Opis granic strefy ochrony bezpośredniej przedstawiono w załączniku nr 1 do 
niniejszego rozporządzenia.  
 

4. Teren ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Straszyn” obejmuje Zbiornik 
Straszyn poza granicami strefy bezpośredniej, pas terenu o szerokości około 500 m wokół 
Zbiornika Straszyn i po obu stronach rzeki Raduni od wlotu do Zbiornika Straszyn do ujścia 
kanału z elektrowni wodnej Bielkowo oraz pas terenu o szerokości około 100 m po obu 
stronach rzek i zbiorników wodnych wzdłuŜ ich biegu:  

 
1) Raduni, od ujścia kanału z elektrowni wodnej  Bielkowo do ujścia rzeki Mała Supina (km 

30 – 53,6); 
2) Małej Supiny (od ujścia do km 2,0); 
3) Strzelenki (od ujścia do km 2,0); 
4) Reknicy (od ujścia do km 5,0).  

 
5. Opis granic strefy ochrony pośredniej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia. 
 

§ 2. 1. Na terenach ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Straszyn” zabronione jest 
uŜytkowanie gruntów i wód do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia i elektrowni 
wodnej.  

 
2. Na terenach ochrony bezpośredniej ujęcia wody „Straszyn” naleŜy: 

 
1) odprowadzać wody opadowe poza granicę terenu ochrony bezpośredniej; 
2) zagospodarować teren zielenią; 
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3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 
przeznaczonych do uŜytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń słuŜących do 
poboru wody; 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń słuŜących do poboru wody. 

 
3. Teren ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Straszyn” naleŜy ogrodzić, 

a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą 
rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających. Na 
ogrodzeniu oraz na znakach naleŜy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody       
i zakazie wstępu osób nieupowaŜnionych. 
 

§ 3. 1. Na terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Straszyn” zakazuje się: 
 

1) wprowadzania ścieków do wód i do ziemi za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych; 
2) rolniczego wykorzystania ścieków; 
3) stosowania przelewów i spustów awaryjnych w przepompowniach ścieków do wód i do 

ziemi; 
4) stosowania nawozów; 
5) uŜywania chemicznych środków ochrony roślin innych niŜ dopuszczone do stosowania w 

strefach ochronnych źródeł i ujęć wody wymienionych w rejestrze środków ochrony 
roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi; 

6) budowy dróg publicznych bez ujmowania wód opadowych w systemy kanalizacji 
deszczowej i ich podczyszczenia przed wprowadzaniem do wód i do ziemi;  

7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu i hodowli zwierząt;  
8) lokalizowania magazynów płynnych produktów ropopochodnych i innych substancji 

niebezpiecznych, rurociągów do ich transportu oraz stacji paliw; 
9) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niŜ 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 
10) urządzania parkingów – zakaz nie dotyczy lokalizowania parkingów w odległości 

większej niŜ 20 m od brzegu wód powierzchniowych w granicach zwartej zabudowy  i 
przy obiektach dopuszczonych do lokalizowania w strefie pod warunkiem, iŜ wody 
opadowe z parkingu odprowadzane do wód lub do ziemi będą podczyszczone; 

11) urządzania obozowisk nad wodami; 
12) urządzania kąpielisk i uprawiania sportów wodnych w zbiorniku Straszyn; 
13) lokalizowania nowych cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych;  
14) budowy nowych obiektów mieszkalnych, inwentarskich i usługowych w odległości 

mniejszej niŜ 100 m od linii brzegu wód z wyjątkiem budownictwa turystycznego 
lokalizowanego powyŜej elektrowni wodnej w Bielkowie. Zakaz nie dotyczy budowy 
elektrowni wodnych i obiektów w granicach zwartej zabudowy, wyposaŜonej w sieć 
kanalizacji sanitarnej; 

15) budowy płyt do składowania obornika i urządzania pryzm kiszonkowych w sposób nie 
gwarantujący zabezpieczenia wód przed zanieczyszczeniem; 

16) budowy urządzeń wodnych związanych z hodowlą ryb łososiowatych i karpiowatych; 
17) w Zbiorniku Straszyn chowu lub hodowli ryb, ich dokarmiania lub zanęcania oraz 

połowu ryb za wyjątkiem połowów selektywnych wykonywanych przez uŜytkownika 
obwodu rybackiego rzeki Radunia nr 5, zgodnie z operatem rybackim sporządzonym dla 
zbiornika Straszyn i w uzgodnieniu z właścicielem ujęcia; 

18) pojenia zwierząt w wodach i rowach oraz urządzania pastwisk w odległości mniejszej niŜ 
20 m od wód i rowów;  
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19) wydobywania Ŝwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinania roślin z wód lub z brzegu 
za wyjątkiem wycinki roślin, wykonywanej przez administratora cieku, w celu 
zapewnienia swobodnego spływu wód; 

20) uŜytkowania statków o napędzie spalinowym - zakaz nie dotyczy administratora cieku; 
21) ruchu pojazdów na drogach dojazdowych do zbiornika „Straszyn” biegnących ze wsi: 

Bąkowo, Lublewo, Bielkowo, Goszyn oraz Straszyn (od strony ul. Młyńskiej) za 
wyjątkiem pojazdów realizujących zadania związane z obsługą ujęcia. 

 
2. Granice terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody „Straszyn” naleŜy 

oznaczyć przez umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi 
oraz w innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o 
ustanowieniu strefy. 

 
  § 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
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Załącznik  nr 1do rozporządzenia nr 1/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia 21 lutego 2006r.  
 
Opis granic strefy ochrony bezpośredniej uj ęcia wody „Straszyn” na podstawie mapy 
ewidencyjnej w skali 1:5 000 
 
Lp. Nr działki 

granicznej 
Nr arkusza 

ewidencyjnego 
Opis granicy strefy na podstawie mapy ewidencyjnej w 

skali 1:5 000 
 

Opis granicy - Zbiornik Straszyn, Stacja Uzdatniani a Wody 
 Obszar Gminy Kolbudy 

   Opis granicy biegnie w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 

1 266/5 Lublewo  
arkusz nr 6,8,11 
(7) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ granic działki (istniejącego ogrodzenia stacji 
uzdatniania wody) 

2 44/3  od naroŜnika działek nr 44/3 (teren pompowni 1°) i 44/1 w 
kierunku zachodnim i południowym do przecięcia z działką nr 
534/1  

3 534/1  wzdłuŜ zachodniej granicy działki (teren hali sit) 
4 534/3 

Zbiornik 
Straszyn 

 od zachodnio-południowego naroŜnika działki nr 534/1 
granica przecina Zbiornik Straszyn linią równoległą do zapory 
elektrowni wodnej (w odległości ca.135 m od zapory) do 
granicy administracyjnej Gm. Pruszcz Gdański (środek rzeki 
Raduni – dz. nr 297/2) 

 Obszar Gminy Pruszcz Gdański  
5 5/4 

Zbiornik 
Straszyn 

Straszyn 
arkusz nr 1(5) 
skala 1:5 000 

przecina Zbiornik Straszyn linią równoległą do zapory 
elektrowni wodnej (w odległości ca.135 m od zapory) do 
połączenia z lądem, a następnie skręca na wschód w kierunku 
do zapory do granicy administracyjnej Gm. Kolbudy (środek 
rzeki Raduni) 

 Obszar Gminy Kolbudy 
6 534//3 

Zbiornik 
Straszyn 

Lublewo  
arkusz nr 6,8,11 
(7) 
skala 1:5 000 

biegnie wzdłuŜ Zbiornika Straszyn i zapory elektrowni 
wodnej do przecięcia z dz. nr 534/1 

7 534/1  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
8 44/3  wzdłuŜ wschodniej granicy działki  
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Załącznik  nr 2 do rozporządzenia nr 1/2006 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

z dnia  21 lutego 2006r.  
 
Opis granic strefy ochrony pośredniej uj ęcia wody „Straszyn” na podstawie map 
ewidencyjnych w skali 1:5 000 i 1 : 2 000. 
 
Lp. Nr działki 

granicznej 
Nr arkusza 

ewidencyjnego 
Opis granicy strefy na podstawie map ewidencyjnych w 

skali 1:5 000 i 1:2 000 
 
 

 
I Opis granicy strefy ca 500 m wokół Zbiornika Strasz yn i rzeki 

Raduni  (od wlotu do Zbiornika Straszyn do uj ścia kanału z elektrowni wodnej 
Bielkowo).  
 

 Obszar Gminy Kolbudy 
   Punkt oznaczony na mapie jako „A” połoŜony w północno-

wschodnim naroŜniku działki nr 265/14 jest umownym 
początkiem opisu granicy strefy. 
Opis granicy strefy biegnie od punktu „A” w kierunk u 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

1 265/14 Lublewo  
Arkusz nr 6,8,11 (7) 
skala 1:5 000 

od punktu „A” wzdłu Ŝ północnej granicy działki 

2 263/2  wzdłuŜ południowej granicy (droga wyłączona ze strefy)  
3 265/15  wzdłuŜ zach. granicy działki  
4 265/12  wzdłuŜ zach. granicy działki ( las ) 
5 50 L  wzdłuŜ północnej granicy działki ( las ) 
6 51 L Lublewo  

arkusz 9,10,11 (7) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki - las 

7 331/86  wzdłuŜ północnej granicy działki – las                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 331/79 

gm. Gdańsk 
 wzdłuŜ północnej granicy działki 

9 331/80 
gm. Gdańsk 

 wzdłuŜ północnej granicy działki sąsiadującej z drogą, a 
następnie wzdłuŜ północno-zachodniej granicy działki 

10 336/3 
gm. Gdańsk 

 wzdłuŜ zachodniej granicy działki 

11 336/18  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
12 336/15  wzdłuŜ pół.- zachodniej granicy działki 
13 336/16  wzdłuŜ północnej  granicy działki do przecięcia z wschodnią 

granicą drogi – dz. 331/94 
14 331/94  wzdłuŜ wschodniej granicy drogi ( z wyłączeniem drogi ) 
15 336/6  wzdłuŜ wschodniej granicy działki ( drogi ) z wyłączeniem 

drogi i dalej przecina ją w kierunku zachodnim do połączenia z 
działką nr 336/5  

16 336/5  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
17 331/86  wzdłuŜ północno- zachodniej granicy działki do punktu „B”.  
   Punkt oznaczony na mapie jako „B” ( naroŜnik działek nr 

331/86, 308/37, 331/101 ) stanowi północny punkt graniczny 
łączący strefę 500 m i 100 m.   

  Bielkówko 
arkusz 1 (1) skala 
1:5 000 

Punkt oznaczony na mapie jako punkt „C”(naroŜnik 
działek nr 35/26, 337/5 i 337/7 ) stanowi południowy punkt 
graniczny strefy 500 m i strefy 100 m.   
Pomiędzy punktami „B” i „C” nie wyznacza si ę linii 
podziału strefy 100 m wokół rzeki Raduni i strefy 500 m 
wokół Zbiornika Straszyńskiego. Cały ten teren pomiędzy 
punktami „B” i „C” le Ŝy w granicach strefy. 
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Od punktu C granica biegnie na południe do przecięcia z 
działką nr 338/15 

18 337/5  przecina działkę  
19 338/15  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
20 37/5  przecina działkę  
21 48/3  przecina działkę  
22 51/6  

gm. Gdańsk 
 wzdłuŜ zachodniej i południowej granicy działki  

23 50/5  małym odcinkiem wzdłuŜ południowej granicy działki 
24 50/8 

gm. Gdańsk 
 wzdłuŜ zachodniej, południowej i wschodniej granicy działki 

25 50/15 
gm. Gdańsk 

 wzdłuŜ południowej granicy działki  

26 50/28 
gm. Gdańsk 

 wzdłuŜ zachodniej i południowej  granicy działki aŜ do linii 
przecięcia z dz. nr 103 (ul. Gregorkiewicza) i dalej w kierunku 
wschodnim wzdłuŜ granicy z ulicą 

 Obszar Gminy Pruszcz Gdański 
27 8/2 

gm. Gdańsk 
Straszyn  
arkusz nr 1 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ południowej oraz w części po wschodniej granicy 
działki 

28 8/7  przecina działkę linią oznaczoną zgodnie z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pruszcz Gdański – część wyŜynna ( projekt planu z sierpnia 
2003 r. ) 

29 9  przecina rów 
30 10/11                                        przecina działkę linią oznaczoną zgodnie z projektem 

miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pruszcz Gdański – część wyŜynna jw. do punktu przecięcia z 
działką nr 10/8 

31 10/8  wzdłuŜ południowej granicy działki 
32 11  przecina drogę 
33 12/187  wzdłuŜ południowej granicy działki 
34 12/3  przecina działkę linią oznaczoną zgodnie z projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pruszcz Gdański – część wyŜynna jw.  

35 12/29  przecina działkę linią oznaczoną zgodnie z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Pruszcz Gdański – część wyŜynna jw. do połączenia z 
południowo – wschodnim naroŜnikiem dz. nr 2/9, po przejściu 
przez tory 

36 6/3  przecina tory kolejowe 
37 2/9 

gm. Gdańsk 
 wzdłuŜ wschodniej i północnej granicy działki                                                                                                     

38 3/3  przecina drogę 
39 5/2  wzdłuŜ zachodniej granicy działki i Zbiornika Straszyn do 

granicy administracyjnej Gm. Kolbudy ( środek rzeki Raduni )  
 Obszar Gminy Kolbudy 
40 297/2 Lublewo 

arkusz nr 6,8,11 
(7) 
skala 1:5 000 

przecina rzekę Radunię 

41 534/3  wzdłuŜ wschodniej granicy działki ( krawędź zapory ) 
42 534/1 

teren hali sit 
 wzdłuŜ wschodniej granicy działki 

43 44/3 
teren 
pompowni  

 wzdłuŜ wschodniej granicy działki 

44 44/5  wzdłuŜ wschodniej granicy działki  
45 265/5  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
46 265/14  wzdłuŜ wschodniej granicy działki – do punktu „A” 
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II Opis granicy strefy ca 100 m wokół rzeki Raduni  
 Obszar Gminy Kolbudy 
   Opis granicy biegnie od punktu „B” w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Punkt „B” stanowi północny  punkt graniczny łączący 
strefę 500 m wokół Zbiornika Straszyńskiego i 100 m wokół 
rz. Raduni.   

47 308/37 Lublewo  
arkusz nr 9,10,11 
(7) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ linii rozgraniczającej tą działkę z działkami nr 331/100, 
331/101, 331/99, 332  

48 308/40  wzdłuŜ północnej granicy działki ( krawędź lasu ) 
49 308/2  wzdłuŜ północnej granicy działki ( drogi ) 
50 308/34  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
51 308/33  wzdłuŜ północnej granicy działki 
52 335/29  przecina działkę ( las ) linią oddaloną 100 m od brzegu rzeki  
53 52/2 Kolbudy Górne 

arkusz nr 4,5,6,7,8 
skala 1:5 000 

przecina działkę ( las ) linią oddaloną 100 m od brzegu rzeki 

54 302/13  wzdłuŜ zachodniej i częściowo południowej granicy działki 
(krawędź lasu ) 

55 302/14  przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
rzeki 

56 302/16  przecina działkę linią w odległości 100 m od brzegu rzeki do 
przecięcia z drogą   

57 301/3  przecina drogę 
58 305/7  przecina działkę w odległości 100 m od brzegu rzeki 
59 52/1  wzdłuŜ północnej granicy działki ( krawędź lasu ) i dalej  

przecina działkę w odległości 100 m od brzegu rzeki 
60 53  przecina działkę w odległości 100 m od brzegu rzeki, następnie 

skręca na północ do przecięcia z południową krawędzią drogi - 
dz. nr 781 ( punkt „D” ).  

   Punkt oznaczony na mapie  jako „D” stanowi południowy  
punkt graniczny łączący strefę 100 m wokół rzeki Raduni i 
Zbiornika Kolbudzkiego.   

   Punkt oznaczony na mapie jako punkt „E” połoŜony w 
południowo-wschodnim naroŜniku działki nr 238/7 -
stanowi północny punkt graniczny strefy 100 m wokół 
rzeki Raduni (wraz z kanałem) i Zbiornika Kolbudzkiego. 
Pomiędzy punktami „D” i „E” nie wyznacza si ę linii 
podziału stref pomiędzy rzeką a zbiornikiem. Cały ten 
teren pomiędzy wodami leŜy w granicach strefy.  

61 238/5 Kolbudy Górne 
arkusz nr 1, 2, 3, 8, 
9 
skala 1:5 000 

Od punktu „E” granica biegnie wzdłuŜ zachodniej granicy 
drogi ( dz. 238/5 ) – z wyłączeniem tej drogi do przecięcia z 
działką nr 36 ( las ).                                                                                                                                                                                

62 36 Lublewo  
arkusz nr 3 (7) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ wschodniej granicy działki, a następnie przecina 
działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu kanału/rzeki 
do przecięcia z dz. nr 33 

63 33  przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
rzeki 

64 34/3  przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
rzeki/jeziora 

65 30  przecina działkę ( las ) linią  w odległości 100 m od brzegu 
jeziora 

66 23 L Lublewo  
arkusz nr 3,4,7 
skala 1:5 000 

przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
jeziora 

67 9E  Otomin  przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
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arkusz nr 2 (2) 
skala1:5 000 

rzeki 

68 10 Łapino  
arkusz nr 1 
skala 1:5 000 

przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
rzeki 

69 8  przecina działkę ( las ) linią w odległości 100 m od brzegu 
rzeki  

70 7/8  wzdłuŜ wschodniej granicy działki (krawędzi lasu), a następnie 
przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki do granicy 
administracyjnej z Gm. śukowo (działka graniczna na terenie 
Gm. śukowo nr 266/3)  

 Obszar Gminy śukowo 
71 266/3 Niestępowo  

arkusz nr 2 (2)  
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Raduni  

72 264/11  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki  
73 263/21  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
74 263/17  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Raduni  
75 263/13  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Raduni  
76 263/6  przecina działkę do granicy z drogą (działka nr 262) 
77 262  przecina drogę 
78 258/6  przecina działkę do granicy z działką nr 258/7 
79 258/7  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Raduni,  a 

następnie wzdłuŜ krawędzi drogi polnej, krawędzi lasu  
80 251/70  wzdłuŜ granicy działek nr 253/3 i 251/64 i 251/62 
81 251/68   małym odcinkiem wzdłuŜ granicy działki, a następnie przecina 

działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
82 251/69  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
83 250 cz  przecina działkę 
84 248  przecina działkę 
 31 Leźno  

arkusz nr 1.cz.12 
cz.13 cz. (14) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

85 32  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
86 29  przecina drogę 
87 28/20  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
88 28/19  przecina działkę  
89 28/6  wzdłuŜ granicy działki  
90 41  przecina drogę 
91 40/15  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
92 40/20  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
93 37/4  wzdłuŜ granicy działki ( środek rowu ) 
94 38/3  wzdłuŜ granicy działki  
95 39/2  wzdłuŜ granicy działki, a następnie przecina działkę w odl.100 

m od brzegu rzeki  
96 51  przecina  tory kolejowe  
97 85/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
98 249/2 Leźno  

arkusz nr 
7,8,9,10,11 (14) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

99 249/6  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
100 249/5  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki, a następnie 

wzdłuŜ granicy z działką nr 23/8 i częściowo z dz. nr 247/2 
101 247/2  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
102 247/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
103 247/5  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

 
104 188/1  przecina drogę i dalej wzdłuŜ jej krawędzi z działkami nr 
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193/10, 192/2, 192/72 
105 192/72  przecina działkę 
106 191/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
107 190/2  wzdłuŜ granicy działki z dz. nr 190/8 do punktu „F” 
   Punkt oznaczony na mapie jako „F” stanowi wschodni 

punkt graniczny łączący strefę 100 m wokół rzeki Raduni i 
rzeki Strzelenki.   

  śukowo 
arkusz nr 14 (17)  
skala 1:2 000  

Punkt oznaczony na mapie jako punkt „G” połoŜony w 
północno-zachodnim naroŜniku działki nr 969/3 stanowi 
zachodni punkt graniczny strefy 100 m wokół rzeki 
Strzelenki i rzeki Raduni.   
Pomiędzy punktami „F” i „G” nie wyznacza si ę linii 
podziału stref pomiędzy rzeką Radunia i rzeką Strzelenką.  
Obszar między punktami „F” i „G” le Ŝy w granicach 
strefy.   
Od punktu „G” granica biegnie na południe do ul. Gdańskiej 

108 969/3  wzdłuŜ granicy z działką nr 969/2 
109 709/3  wzdłuŜ ul. Gdańskiej łącznie z ulicą, a następnie przecina 

drogę 
110 720  wzdłuŜ ul. Gdańskiej i granicy działki nr 721/5 
111 721/5  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki  
112 722/13  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
113 722/8  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
114 722/5  przecina  działkę 
115 722/4  przecina  działkę i biegnie po krawędzi z działką nr 722/10 
116 722/10  wzdłuŜ północnej granicy działki 
117 972/56 Wieś śukowo  

arkusz nr 15 (17 ) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

118 972/62  wzdłuŜ granicy z działką nr 972/57 
119 972/61  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
120 972/60  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
121 972/59  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
122 972/62  przecina działkę ( droga ) 
123 853/7 Miasto śukowo  

arkusz nr 8 (9) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

124 851/5  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
125 850/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki  
126 846/10  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
127 847/1  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
128 845/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
129 979/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
130 980/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
131 844/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
132 843  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
133 842  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
134 841  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki                                                                            
135 839/6  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki do granicy 

z dz. nr 839/4, a następnie wzdłuŜ jej granicy  
136 835  przecina ul. Klasztorną 
137 828 Miasto śukowo 

arkusz nr 7 (9) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią z wyłączeniem obiektów kościelnych i 
dalej po granicy z dz. nr 997/12 

138 997/12  przecina działkę po granicy nieuŜytku i dalej wzdłuŜ granicy  z 
działką nr 997/10 i wzdłuŜ ul. Kościerskiej  

139 814/5  przecina ul. Kościerską 
140 805/15  wzdłuŜ granicy z działkami nr 812/4, 805/7, 805/8, 810/1 

włącznie z rowem, który biegnie na granicy tej działki  
141 805/16  wzdłuŜ granicy z działkami nr 810/1, 1275, 809/1, 808/2, 
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808/6 włącznie z rowem, który biegnie na granicy tych działek  
142 808/7  wzdłuŜ granicy z dz. nr 808/6 i dalej przecina działkę do 

punktu „H” 
   Punkt oznaczony na mapie jako „H” ( naroŜnik działek nr 

808/7, 807/2 ) stanowi północny punkt graniczny łączący 
strefę 100 m wokół rzeki Raduni i rzeki Małej Supiny.   

   Punkt oznaczony na mapie jako punkt „I” połoŜony na 
prawym brzegu Raduni  na granicy z dz. nr 803 stanowi 
południowy punkt graniczny strefy 100 m wokół rzeki 
Małej Supiny i rzeki Raduni.   
Pomiędzy punktami „H” i „I” nie wyznacza si ę linii 
podziału stref pomiędzy rzeką Radunią i rzeką Małą 
Supiną. Obszar między punktami „H” i „I” le Ŝy w 
granicach strefy.   
Od punktu „I” granica biegnie na północny wschód wzdłuŜ 
rzeki Raduni 

143 803  przecina działkę wzdłuŜ zabudowań i dalej wzdłuŜ granicy z 
ul. Kościerską   

144 814/5  przecina ul. Kościerską  
145 821/1  przecina działkę linią w odl.100 m od rzeki do ul. 3-go Maja 
146 899/1 Miasto śukowo 

arkusz nr 9 (9) 
Skala 1:2 000 

przecina ul. 3-go Maja 

147 861/20                                                                                                                                                                                                                     wzdłuŜ granicy z działką nr 86/24 
148 1686  przecina działkę z wyłączeniem budynku 
149 1681  wzdłuŜ granicy z działką nr 861/8 
150 1682  przecina działkę   
151 861/13  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki  
152 854/3 Miasto śukowo 

arkusz nr 15 (17) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki  

153 854/33  przecina działkę 
154 854/11  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
155 854/12  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
156 854/24  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
157 89/1 Otomino  

arkusz nr 1  
skala 1:2 000 

przecina drogę 

158 33/8  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
159 33/5  przecina drogę 
160 33/10  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
161 32/1  przecina rów 
162 nr ? ( brak 

numeru ) 
 przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

163 101  przecina działkę i dalej wzdłuŜ granicy z dz. nr 121 
164 121  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
165 122  przecina działkę 
166 100/7  przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
167 175 Leźno  

arkusz nr 
7,8,9,10,11 (14) 
skala 1:2 000 

przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

168 176/13  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
169 244/8                                 przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
170 244/7  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
171 172/1  przecina drogę 
172 209/2  wzdłuŜ granicy z działką nr 197/9 i 197/10, dalej przecina 

działkę ( droga ) 
173 210/4  wzdłuŜ granicy z drogą 
174 211/5  wzdłuŜ granicy z drogą 
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175 211/7  wzdłuŜ granicy z drogą 
176 213/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
177 214/4  wzdłuŜ granicy z dz. nr 246/2 i 215 
178 216/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
179 217/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
180 219/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
181 226/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
182 227/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
183 124-cz.  przecina rów  
184 32/123 Niestępowo  

arkusz nr 1 (2) 
skala 1:2 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 

185 11/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
186 10/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
187 9/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
188 8/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
189 7/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
190 6/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
191 5/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
192 4/7  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
193 4/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
194 13/1  przecina drogę 
195 85/1  przecina działkę ( rów ) i dalej wzdłuŜ prawego brzegu rowu 

do granicy z dz. nr 92/1 
196 77/3  wzdłuŜ granicy z dz. nr 118/1 i 113  
197 78/3  wzdłuŜ granicy z dz. nr 113 
198 79/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 113 
199 82/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 113 i 114 
200 84/1  wzdłuŜ południowej granicy działki  
201 228/1 Niestępowo  

arkusz nr 2 (2) 
skala 1:2 000 

wzdłuŜ granicy z działką nr 230, 231 i 232/3 

202 223/3  przecina działkę 
203 232/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
204 233/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
205 234/5  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
206 237/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
207 238/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
208 239  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
209 244/7  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki z 

wyłączeniem obiektów budowlanych  
210 282/1  przecina drogę 
211 283/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki z 

wyłączeniem obiektów budowlanych  
212 286/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
213 277/1  przecina działkę ( tory kolejowe ), a następnie wzdłuŜ jej 

granicy z działkami nr 271/3 i 271/6 i dalej do granicy 
administracyjnej z gminą Kolbudy.  

 Obszar gminy Kolbudy 
214 1 Łapino 

arkusz nr 1 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ zachodniej granicy torów kolejowych od granicy 
administracyjnej z gminą śukowo 

215 13/1  wzdłuŜ zachodniej granicy torów kolejowych do granicy z 
działką nr 124/2 

216 124/2  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki, a następnie 
przecina linią prostą działkę do granicy z dz. nr 123 

217 123  wzdłuŜ zachodniej granicy działki do granicy z działką nr 
124/1 

218 124/1  wzdłuŜ  północnej granicy działki  
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219 125  przecina drogę, a następnie wzdłuŜ zach. granicy drogi 
220 24  wzdłuŜ zachodniej granicy ul. Wołodyjowskiego do granicy z 

dz. 115/3 
221 115/3  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
222 115/4  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
223 26                                          wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
224 27/2  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
225 114/13  przecina działkę linia prostą do granicy z dz. nr 29/4 
226 29/4                                                                                                                    wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
227 29/3  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
228 29/2  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
229 29/1                                                                                                 wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
230 28/6  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
231 28/5  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
232 28/4  wzdłuŜ zachodniej granicy drogi 
233 28/2  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki  
234 28/1  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
235 34/7                                                                                                                                                                                                                                                                       wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
236 33/6                                                                                                                                                                                                          małym odc. wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
237 34/10  wzdłuŜ północno granicy działki  
238 34/11   przecina krótkim odcinkiem działkę 
239 33/1                                                                                                              wzdłuŜ zachodniej granicy działki  
240 68                                                                                                                                   wzdłuŜ północnej i południowo–zachodniej granicy działki 
241 62  przecina działkę do przecięcia z działką nr 196 
242 196  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki  
243 195                                                                                         wzdłuŜ zachodniej granicy działki                                                                                                                                                                                                                                                                                        
244 57/29  wzdłuŜ zachodniej granicy działki do przecięcia się z działką 

nr 191 
245 191  wzdłuŜ północno-zachodniej i południowo-zachodniej granicy 

działki 
246 169   wzdłuŜ  północno-zachodniej i południowo-zachodniej granicy 

działki 
247 337                                                                            przecina drogę 
248 335  wzdłuŜ północno-zachodniej i południowej granicy działki 
249 57/24  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
250 57/22  wzdłuŜ granicy z działką nr 336 i dalej przecina działkę linią 

prostą do granicy z działką nr 57/13 
251 57/13  wzdłuŜ granicy z działką nr 57/21 do drogi 
252 57/10  wzdłuŜ granicy działki nr 57/9 
253 69/1  przecina działkę linią do granicy z działką nr 70/11, a 

następnie wzdłuŜ tych działek 
254 69/2  wzdłuŜ południowej granicy działki 
255 68  wzdłuŜ południowej granicy drogi 
256 111  wzdłuŜ południowej granicy drogi 
257 1 Kolbudy Górne 

arkusz nr 1,2,3,8,9 
skala 1:5 000 

przecina działkę linią prostą do granicy z działką nr 4/7 

258 4/7  przecina działkę do granicy z działką nr 4/6, a następnie 
wzdłuŜ południowo-zachodniej jej granicy   

259 6/9  przecina działkę 
260 6/10                     wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
261 6/6  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
262 6/5  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
263 7/3                                                                                                                                                                                                                                                                   przecina drogę 
264 22/1  przecina działkę do granicy z działka nr 23/14  
265 23/14                                                                                                                                                                                                                                                             wzdłuŜ południowej i zachodniej granicy działki                                                                                                           
266 23/13                                                                                                     wzdłuŜ południowej granicy działki 
267 23/3                                                                                                                                                                                                                przecina drogę 
268 23/8  przecina działkę linia prostą do granicy z działką nr 23/10 
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269 23/10  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
270 23/11  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora/rzeki 
271 28/19  przecina działkę linią  w odl.100 m od brzegu rzeki do szosy 

dz. 7/1                                                                                                                                                                           
272 7/1                                                                                                                                          wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy szosy do punktu 

przecięcia z działką nr  29/2 ( punkt „J”).  
   Punkt oznaczony na mapie jako „J” stanowi północny 

punkt graniczny łączący strefę 100 m wokół rzeki Raduni i 
rzeki Reknicy.   

   Punkt oznaczony na mapie jako punkt „K” połoŜony w 
północnym naroŜniku działki nr 45 stanowi południowy 
punkt graniczny strefy 100 m wokół rzeki Reknicy i rzeki 
Raduni.   
Pomiędzy punktami „J” i „K” nie wyznacza si ę linii 
podziału stref pomiędzy rzeką Radunia i rzeką Reknicą.  
Obszar między punktami „J” i „K” le Ŝy w granicach strefy.   
Od punktu „K” granica biegnie na południe  
wzdłuŜ torów kolejowych.  

273 8/6  wzdłuŜ zachodniej granicy torów kolejowych do granicy z 
działką nr 105/1 

274 105/1 Kolbudy Górne 
arkusz nr 4,5,6,7,8 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ zachodniej granicy torów kolejowych, a następnie 
przecina działkę do granicy z dz. nr 106/2 

275 108/6  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki  
276 108/7  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
277 109/7  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
278 109/8  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
279 109/2  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
280 109/3  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
281 109/4  wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
282 109/5                                                                          wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
283 20 Pręgowo 

arkusz nr 1 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki  

284 21/1  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki 
285 24                                                                                                                                                                                                                                                              wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki  
286 25/1  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki do rowu 
287 30  wzdłuŜ granicy działki z drogą  
288 31/1  wzdłuŜ drogi, a następnie linią w odl.100 m od brzegu rzeki do 

przecięcia z rowem - działka nr 33 
289 32  wzdłuŜ rowu, a następnie przecina tory kolejowe w kierunku 

północnym i dalej na wschód do przecięcia z rowem - działka 
nr 35/2  

290 35/2  wzdłuŜ południowej granicy działki ( rów ) 
291 36/2  przecina działkę linią prostą do granicy z działką nr 38/2 ( 

droga ) 
292 38/2  przecina drogę do granicy z działką nr 50 ( droga ) 
293 50  wzdłuŜ południowej granicy drogi  
294 52  przecina działkę linią w odl.100 m od rzeki w kierunku działki 

nr 53/3 
295 53/3  wzdłuŜ zachodniej i południowej granicy działki  
296 55  wzdłuŜ południowej granicy działki  
297 4/1 Bielkówko  

arkusz nr 1 (1) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ południowej granicy działki  

298 4/2  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy działki  
299 3  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy drogi, a następnie 

przecina drogę w kierunku północnym 
300 9/5  przecina działkę linią biegnącą z południa na północ, 

równoległe do rzeki i w odl.100 m  od cieku 
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301 9/7  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni  
302 9/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni  
303 10/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
304 10/6  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
305 11/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
306 12/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
307 13/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
308 14/4   przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni do 

rowu 
309 14/6  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni  
310 15/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni  
311 16  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
312 17  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
313 18  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
314 19  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
315 5/4  przecina las w odl.100 m od brzegu rzeki 
316 19  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
317 43/18  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
318 43/21  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki  do granicy 

z działką nr 43/20 
319 43/20  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
320 43/21  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
321 43/22  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy działki  
322 43/31  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy drogi, a następnie 

przecina ją do granicy z działką nr 43/26  
323 43/26  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
324 43/27  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
325 43/28  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
326 43/29  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni 
327 43/14  przecina działkę do granicy z działką nr 29/1, a następnie 

wzdłuŜ południowo-wschodniej i południowo-zachodniej 
granicy działki  

328 30/2  wzdłuŜ południowej i wschodniej granicy działki  
 33/1  przecina działkę ( droga ) i biegnie wzdłuŜ północno-

wschodniej granicy działki do wys. dz. nr 336/1 
329 336/1  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy działki, a następnie 

przecina ją w kierunku północnym 
330 336/2  przecina działkę linią w odl100 m od rzeki 
331 35/26  przecina działkę linią w odl100 m od rzeki 
332 35/27  przecina drogę do granicy z działką nr 35/4 
333 35/4  wzdłuŜ południowej i wschodniej granicy działki  
334 35/23  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki   
335 35/28  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni  
336 35/26  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Raduni do 

granicy z działką nr 337/5 ( punkt „C” ) 
 

III Opis granicy strefy ca 100 m wokół Zbiornika Ko lbudzkiego   
   Opis granicy biegnie od punktu „D” do punktu „E” w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Punktu „D” stanowi południowy  punkt graniczny ł ączący 
strefy 100 m wokół rzeki Raduni i Zbiornika 
Kolbudzkiego. 

337 781                                                                                                                  Kolbudy Górne 
arkusz nr 4,5,6,7,8 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ południowej granicy drogi  

338 457  wzdłuŜ południowej granicy drogi 
339 433                                                                                                                                                                                                                                  przecina ul. Polną do granicy z działką nr 295/10  
340 295/10  małym odc. wzdłuŜ zachodniej granicy działki i dalej przecina 

działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
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341 291/26  przecina działkę linią  w odl.100 m od brzegu jeziora do 
granicy z działką nr 291/11 

342 291/11  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy działki 
343 291/24  wzdłuŜ południowo-wschodniej granicy działki 
344 291/15                                                                                                                                                                                przecina działkę do granicy z drogą (działką nr 289/3 ) 
345 289/2  przecina drogę 
346 285/6  wzdłuŜ granicy działki z drogą, a następnie przecina działkę 

linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
347 284/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora  
348 283/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
349 282/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
350 281  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
351 335/42 Lublewo 

arkusz nr 9,10,11 
(7) 
skala 1:5 000 

przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 

352 335/43  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
353 335/44  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
354 335/45  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
355 335/46  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora 
356 335/26  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora do 

granicy z działką nr 335/27 (droga) i dalej wzdłuŜ tej drogi 
357 335/23  wzdłuŜ południowej granicy działki (droga – nr 335/24 ) 
358 335/12  wzdłuŜ południowej granicy działki i drogi ( dz. nr 335/13 ).  
359 335/11  wzdłuŜ południowej granicy działki i drogi jw.  
360 335/10  wzdłuŜ południowej granicy działki i drogi jw.  
361 335/9  wzdłuŜ południowo-zachodniej granicy działki i drogi jw. 
362 335/8  wzdłuŜ południowej i wschodniej granicy działki, po granicy z 

drogami dz. nr 335/13 i 334 
363 odpływ z 

jeziora 
 po granicy drogi i wody 

364 329/9  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
365 329/10  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
366 329/14  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
367 329/15  wzdłuŜ wschodniej granicy drogi 
368 329/29  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora do 

granicy działki nr 329/1 

369 329/1  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora i dalej 
wzdłuŜ północnej granicy działki  

370 329/5  wzdłuŜ północnej granicy działki do granicy z drogą ( dz. nr 
736 ) 

371 736 Kolbudy Górne 
arkusz nr 1,2,3,8,9 
skala 1:5 000 

przecina drogę 

372 735/3  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora  
373 737/2  wzdłuŜ północnej granicy działki 
374 732  wzdłuŜ wschodniej granicy działki 
375 730  przecina drogę, a następnie wzdłuŜ północno-zachodniej 

granicy działki i dalej skręca na południowy zachód  
376 731  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora i dalej 

małym odcinkiem wzdłuŜ granicy działki do granicy z działką 
nr 278/10 

377 278/10  przecina działkę linią z północy na południe do granicy z drogą 
- dz. nr 278/9 

378 278/9  przecina drogę 
379 810  wzdłuŜ północno-zachodniej granicy działki  
380 812/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu jeziora  
381 812/3  wzdłuŜ granicy z działką nr 812/4 i 811 
382 811  przecina drogę 
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383 799  wzdłuŜ północno-wschodniej granicy działki 
384 808  przecina działkę  
385 258/1  przecina ul. Wybickiego  
386 257/17  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki  
387 257/37  przecina ul. Przedszkolną i dalej wzdłuŜ granicy z działką nr 

257/15 
388 257/16  wzdłuŜ północnej granicy działki 
389 257/43  wzdłuŜ północnej i zachodniej granicy działki 
390 560  wzdłuŜ granicy z działką nr 559 i ul. Tartaczną  
391 563  przecina ul. Tartaczną  
392 564/3  wzdłuŜ granicy z działką nr 565  
393 564/1  wzdłuŜ północno-zachodniej granicy działki do przecięcia z dz. 

nr 243 
394 243  wzdłuŜ północno- zachodnio - południowej  granicy działki 
395 258/1  wzdłuŜ północno-zachodniej granicy drogi do punktu „E”  
 

IV Opis granicy strefy ca 100 m wokół rzeki Reknicy   
   Opis granicy biegnie od punktu „J” w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do punktu „K”. 
Punkt „J” stanowi północny, a punkt „K” południowy 
punkt graniczny  łączący strefy 100 m wokół rzeki Raduni i 
rzeki Reknicy. 

396 29/2 Kolbudy Górne 
arkusz nr 1,2,3,8,9 
skala 1:5 000 

od punktu „J” wzdłuŜ północno-wschodniej granicy drogi  

397 28/5  wzdłuŜ granicy z dz. nr 28/7 i 28/10 
398 28/15                            przecina działkę 
399 28/11                                                                                                                                                                                                przecina działkę 
400 55/3                                                     przecina działkę 
401 55/29                                                                                                                                            przecina działkę ( las ) 
402 55/30                                                                                                                                                         wzdłuŜ działki nr 55/28 i 55/31 
403 57/11  przecina drogę 
404 57/17  przecina działkę 
405 57/11                                         wzdłuŜ wschodniej i południowej granicy drogi, z 

wyłączeniem drogi  
406 57/10                                                                                                            wzdłuŜ północnej granicy drogi 
407 57/2                                                                                                                                                                             wzdłuŜ wschodniej  i północnej granicy działki - droga                                        
408 57/26  przecina linią działkę do granicy z działka nr 57/6 
409 57/6  wzdłuŜ północnej granicy działki 
410 60/3  przecina drogę 
411 62  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy  
412 64  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy  
413 63  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy  
414 26/13  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy 
415 26/10  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy                                                                                  
416 26/8  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy  
417 26/25  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rz. Reknicy, a 

następnie wzdłuŜ zachodniej granicy działki 
418 57/6 Babi Dół  

arkusz nr 1, 2 
skala 1:5 000 

przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od rz. Reknicy 

419 58/1 Czapielsk 
arkusz nr 1(2) 

przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od rz. Reknicy 

420 62/4  przecina działkę ( las ) linią nieregularną w odl.100 m od rz. 
Reknicy 

421 196  przecina rów 
422 52/1  wzdłuŜ zachodniej granicy działki ( las ) 
423 62/7  wzdłuŜ zachodniej granicy działki ( las ) 
424 62/2  wzdłuŜ granicy z działką nr 52/2 i 63/2  
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425 153 Czapielsk  
arkusz nr 2 (2) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ granicy z działką nr 63/2 

426 63/1  przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od rz. Reknicy 
427 147/2  przecina działkę ( las ) linią w odl.100 m od rz. Reknicy 
428 146/4  przecina działkę 
429 146/1  wzdłuŜ północnej granicy działki ( krawędź lasu ) 
430 145/1  wzdłuŜ północnej granicy działki ( krawędź lasu ) 
431 144/1  wzdłuŜ granicy z działką nr 144/2, a następnie przecina działkę 

w kierunku działki nr 124/1 
432 124/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 124/2 
433 123/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 123/2 
434 122  wzdłuŜ granicy z dz. nr 123/2 i 120 ( droga ) 
435 126  wzdłuŜ krawędzi drogi – dz. nr 120 
436 127  wzdłuŜ krawędzi drogi – dz. nr 171 
437 128  wzdłuŜ krawędzi dróg – dz. nr 128 i 171 
438 132/1  wzdłuŜ krawędzi drogi – dz. nr 171 
439 132/2  wzdłuŜ granicy z  dz. nr 133/2 
440 132/3  wzdłuŜ granicy z  dz. nr 133/2 
441 135/2  przecina działkę 
442 63/5  wzdłuŜ krawędzi lasu 
443 143/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 143/2 
444 149/2  wzdłuŜ granicy z dz. nr 149/3 
445 63/6  wzdłuŜ krawędzi lasu  
446 149/1  wzdłuŜ granicy z dz. nr 149/3 
447 63/6  wzdłuŜ krawędzi lasu 
448 150/2  wzdłuŜ krawędzi lasu 
449 63/4  wzdłuŜ krawędzi lasu 
450 150/3  przecina linią w odl. od 100-50 m 
451 154  przecina drogę  
452 62/6 Czapielsk  

arkusz nr 1(2) 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ krawędzi lasu/drogi publicznej 

453 61/2 Babi Dół  
arkusz nr 1,2 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ krawędzi lasu/drogi publicznej 

454 60/2  wzdłuŜ krawędzi lasu /drogi publicznej 
455 68 Kolbudy Górne 

arkusz nr 1,2,3,8,9 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ południowej granicy działki 

456 67/11  wzdłuŜ południowej granicy działki do przecięcia z szosą dz. 
nr 91 

457 91 Kolbudy Górne 
arkusz nr 4,5,6,7,8 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ zachodniej granicy szosy  

458 89/12  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki  
459 90/1  przecina działkę ( droga ) 
460 92/5  wzdłuŜ granicy z dz. nr 608/11 
461 92/6  wzdłuŜ granicy z dz. nr 608/11 i 608/8 
462 91  przecina działkę ( szosa ), a następnie wzdłuŜ jej granicy 
463 52 Kolbudy Górne 

arkusz nr 1,2,3,8,9 
skala 1:5 000 

wzdłuŜ granicy z działką nr 49 

464 51  wzdłuŜ granicy z działką nr 49 
465 50  wzdłuŜ granicy z działką nr 49 i 42/1 
466 41/3                                                                                                                                             wzdłuŜ granicy z działką nr 42/1 
467 41/8  wzdłuŜ granicy z działką nr 41/7 
468 40/1                                                                                                                                             wzdłuŜ granicy drogi 
469 45/5  wzdłuŜ granicy z działką nr 42 i 45 
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470 44  wzdłuŜ granicy z działką nr 45 do punktu „K”  
 

V Opis granicy strefy ca 100 m wzdłu Ŝ rzeki Strzelenki  
   Opis granicy biegnie od punktu „F” w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do punktu „G”. 
Punkt „F” stanowi wschodni, a punkt „G” zachodni punkt 
graniczny  łączący strefy 100 m wokół rzeki Raduni i rzeki 
Strzelenki. 

471 190/4 Leźno  
arkusz nr 
7,8,9,10,11(14) 
skala 1:2 000            

wzdłuŜ granicy z dz. nr 190/8 i 190/5 

472 189  wzdłuŜ granicy drogi i dalej przecina drogę  
473 10/4 Leźno  

arkusz nr 
2,3,4,5,6,14(14) 
skala 1:2 000            

przecina działkę ( las ) w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 

474 7  przecina działkę ( las ) w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki, 
a następnie skręca na północny zachód i przecina rz.ekę 
Strzelenkę.  

475 674                                                              Wieś śukowo 
arkusz nr 12 (17) 
skala 1:2 000 

przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 

476 677/3 Wieś śukowo 
arkusz nr 13 (17) 
skala 1:2 000 

przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki  

477 677/2  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
478 691/1  przecina drogę 
479 681  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
480 682/2  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
481 682/5  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
482 691/2  przecina drogę 
483 693  przecina działkę wzdłuŜ krawędzi lasu 
484 694  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
485 695 Wieś śukowo 

arkusz nr 14 (17) 
skala 1:2 000 

przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki  

486 703/2  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki Strzelenki 
do granicy z drogą 

487 702/1  wzdłuŜ granicy drogi do punktu „G” 
 

VI Opis granicy strefy ca 100 m wokół rzeki Małej S upiny  
   Opis granicy biegnie od punktu „H” w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do punktu „I”. 
Punkt „H” stanowi północny, a punkt „I” zachodni pu nkt 
graniczny  łączący strefy 100 m wokół rzeki Raduni i rzeki 
Małej Supiny. 

488 807/2 Miasto śukowo 
arkusz nr 7 (9) 
skala 1:2 000 

od punktu „H” wzdłuŜ granicy z działką nr 808/7 

489 807/1  wzdłuŜ granicy z działką nr 808/3 
490 813/1  przecina ul. Gdańską 
491 758/2  wzdłuŜ granicy z działką nr 756/5 
492 758/5  wzdłuŜ granicy z działką nr 756/13 ( droga ) 
493 756/2  wzdłuŜ granicy drogi 
494 746  przecina tory kolejowe 
495 2/1 Miasto śukowo 

arkusz  nr 4 (9) 
skala 1:2 000 

wzdłuŜ granicy z działką nr 3, 7, 8, 9, a następnie przecina 
działkę (las) i dalej wzdłuŜ granicy z działką nr 1426 i 27/14-A  
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496 27/18-A  wzdłuŜ krawędzi lasu 
497 27/6  przecina działkę w odl.ca.100 m od brzegu rzeki  
498 27/9  przecina działkę w odl.ca.100 m od brzegu rzeki 
499 27/23 Miasto śukowo 

arkusz nr 1 ( 9 ) 
skala 1:2 000 

przecina działkę w odl.ca.100 m od brzegu rzeki i dalej wzdłuŜ 
jej granicy  

500 27/27  wzdłuŜ granicy z działką nr 27/26 i dalej przecina działkę w 
odl.100 m od brzegu rzeki 

501 27/21  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
502 27/25  przecina działkę linią 

 w odl. od 100 m – 60 m od brzegu rzeki ( część działki 
stanowi las ) 

503 37  przecina drogę 
504 35/2 Wieś śukowo 

arkusz nr 7 (17) 
skala 1:2 000 

przecina działkę w odl.60 m od brzegu rzeki 

505 33/15  wzdłuŜ granicy z działkami nr 33/49, 33/43, 33/42 i dalej 
przecina ją do granicy z dz. nr 33/3 

506 33/3  wzdłuŜ granicy z działkami nr 33/12, 33/13, 33/14, 33/5 
507 35/3  wzdłuŜ granicy z  działką nr 33/5 ( las ) i nr 190/11 
508 35/1  wzdłuŜ granicy z działką nr 190/3 
509 39/2 i 48/1  przecina rzekę 
510 73/34                                                                                                                                                                                                                                                              przecina działkę  
511 73/38  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu wody 
512 73/33  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu wody, a 

następnie biegnie wzdłuŜ granicy z dz. nr 72 (ulica) 
513 73/31 Miasto śukowo 

arkusz nr 4 ( 9 ) 
skala 1:2 000 

wzdłuŜ granicy działki i ulicy 

514 73/29  wzdłuŜ granicy działki i ulicy 
515 73/5  wzdłuŜ granicy działki i ulicy 
516 73/8  przecina  ul. Konopnicką 
517 73/39  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu wody 
518 73/40  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu wody 
519 73/43  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu wody 
520 73/44  wzdłuŜ granicy z działką nr 65/12 
521 73/45  wzdłuŜ granicy z działką nr 64/5 
522 73/46  wzdłuŜ granicy z działką nr 983 
523 73/47  wzdłuŜ granicy z działką nr 63/7, 62/10, 62/11 
524 73/48  wzdłuŜ granicy z działką nr 62/11 
525 73/50  wzdłuŜ granicy z działką nr 61/11, 61/13, 61/14 
526 55/19  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki 
527 55/12  wzdłuŜ granicy z działką nr 55/19 i 55/18 
528 55/13  wzdłuŜ granicy z działką nr 55/18 i 55/14 
529 55/3  wzdłuŜ granicy z działką nr 55/14, 55/15, 55/16, 55/17 
530 54  przecina drogę 
531 53/3  przecina działkę 
532 746 Miasto śukowo 

arkusz nr 7 ( 9) 
skala 1:2 000 

przecina tory kolejowe 

533 760/5  wzdłuŜ granicy z działką nr 760/6 
534 760/6  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki  
535 762  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
536 763  przecina działkę 
537 767/3  przecina działkę w odl.100 m od brzegu rzeki 
538 767/12  wzdłuŜ granicy z działką nr 767/7 
539 766                                                                                                                                                                                                                                                      przecina działkę w odl.ca.100 m od brzegu rzeki 
540 780/1  przecina ul. Gdańską 
541 1442/3  wzdłuŜ granicy  z działką nr 1442/2 
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542 796/18  wzdłuŜ granicy z działką nr 796/13 
543 796/17  wzdłuŜ granicy z działką nr 796/12 
544 1359/2  wzdłuŜ granicy z działką nr 789/1 
545 788/4  przecina działkę linią w odl.100 m od brzegu rzeki  
546 798/4  przecina działkę linią, w tym wzdłuŜ brzegu rz. Raduni i dalej 

przecina rzekę do punktu „I” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


